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Ontwerpamendement 6650 === REGI/6650 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 13 03 18 — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Reserve

Totaal 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6651 === REGI/6651 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 13 03 19 — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale 
samenwerking
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Reserve

Totaal 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6652 === REGI/6652 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 13 04 01 — Cohesiefonds — Voltooiing van vroegere projecten (van vóór 2007)
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Reserve

Totaal p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
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Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6653 === REGI/6653 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Post 13 01 04 02 — Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) — Regionale ontwikkeling — Uitgaven 
voor administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Reserve

Totaal 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).
De absorptiecijfers voor 2009 benadrukken de noodzaak van het handhaven van de uitgaven voor 
administratief beheer. Voor 2010 is 86% reeds vastgelegd en zal de uitvoering naar verwachting 100% 
bedragen.
De voorgestelde verlagingen beperken de mogelijkheden die delegaties van de EU en de instellingen zelf 
hebben om de implementatie van operaties goed te keuren en controle achteraf en toezicht uit te voeren. 
Tevens zou dit een bedreiging vormen voor het absorptievermogen, het financieel beheer en de wettigheid 
en regelmatigheid van financiële verrichtingen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6654 === REGI/6654 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 13 05 02 — Pretoetredingsinstrument (IPA) — Regionale ontwikkeling
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Reserve

Totaal 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

Motivering:
De bedragen van de ontwerpbegroting opnieuw opnemen. Verlagingen van de vastleggingskredieten zijn 
geheel in strijd met het meerjarig indicatief financieel kader. Kandidaatlanden hebben geïnvesteerd in het 
opzetten van meerjarenprogramma's, institutionele capaciteit en een daarop toegesneden projectagenda, in de 
veronderstelling dat de toezeggingen op dit gebied nagekomen zouden worden. De voorgestelde verlagingen 
maken het onmogelijk om landen op de juiste manier voor te bereiden op meerjarige budgettering en 
programmering, wat de grondslag vormt voor de structuurfondsen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6655 === REGI/6655 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------
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Artikel 13 03 04 — Voltooiing van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling(EFRO) —
Doelstelling 2 (2000-2006)
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Reserve

Totaal p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6656 === REGI/6656 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 25
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 25 — Proefproject - Programma voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de 
UPR’s
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie en het onderzoek naar nieuwe vormen van 
hernieuwbare energie in de ultraperifere regio’s (UPR's) kunnen belangrijke troeven blijken voor de hele 
Europese Unie.
De energiesystemen in de UPR’s zijn totaal geïsoleerd (dit is het ergst in de eilandregio’s), beperkt in 
omvang voor wat de bevoorrading betreft, en in hoge mate afhankelijk van één enkele fossiele brandstof. 
Als gevolg van hun unieke energiesituatie zijn deze gebieden uitermate kwetsbaar in vergelijking met de 
gebieden op het continent, wat een speciaal communautair proefproject op dit vlak rechtvaardigt.
Bovendien zal de klimaatverandering ongetwijfeld tot een verhoging leiden van de productiekosten voor 
traditionele energie op basis van fossiele brandstoffen en de bevoorradingszekerheid nog meer onder druk 
zetten. Daarnaast profiteren de UPR’s als gevolg van de specifieke kenmerken van hun energiemarkten 
niet van de liberalisering van de markten voor elektriciteit en gas, die echter wel de verwezenlijking van 
de interne markt in de energiesector ten goede komt.
De UPR’s beschikken dankzij hun overvloedige natuurlijke rijkdommen (wind, getijden, zon, vulkanen 
enz.) over een groot potentieel op het vlak van hernieuwbare energie. De bevoorrading met schone 
energie kan er worden aangezwengeld, wat ervoor zou zorgen dat het verbruik en de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen afnemen. Vanwege het strategische belang en de enorme kosten van de uit te voeren 
projecten in de UPR’s is voor de ontwikkeling van dit potentieel niet alleen langdurige financiële steun 
van de Unie nodig maar ook een eersterangs proefproject dat de weg kan effenen voor dit soort 
ontwikkeling in een groot aantal andere Europese regio's.
Motivering:
De uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie en het onderzoek naar nieuwe vormen van 
hernieuwbare energie in de ultraperifere regio’s (UPR's) kunnen belangrijke troeven blijken voor de hele 
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Europese Unie.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6657 === REGI/6657 ===

ingediend door Hoarau Elie, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 26 — Proefproject - Programma voor de ontwikkeling van rietfilters in eilandregio's
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Wat geldt voor plattelandsgebieden op het 'vasteland', namelijk dat zuivering van huishoudelijk 
afvalwater een probleem is, geldt dubbel en dwars voor niet-stedelijke zones in de ultraperifere gebieden.
Tot nu toe moet men het voor de zuivering van dit afvalwater in zones met minder dan 2000 inwoners 
(EH1) doen met onbevredigende oplossingen. Minizuiveringsinstallaties met actief slib leveren in theorie 
een goed resultaat op, maar enerzijds is de werking ervan complex en de slijtage groot, waardoor 
elektromechanische onderdelen vaak moeten worden vervangen, en anderzijds stelt zich het probleem van 
de productie van grote hoeveelheden slib.
'Alwatertanks', met een resultaat van (in het beste geval) ten hoogste 50% voor wat organisch materiaal 
betreft, zorgen alleen in combinatie met een aerobe behandeling voor een voldoende goed eindresultaat. 
Bovendien moet er geregeld slib worden verwijderd, namelijk zodra dit 50% van het nuttige volume 
uitmaakt. Dit slib kan in grotere installaties worden behandeld zodat de impact ervan verkleint, maar het 
resultaat hiervan is uiteraard dat deze grotere installaties op hun beurt meer 'normaal slib' produceren.
Het is belangrijk om de belangstelling voor rietfilters in de ultraperifere regio’s en eilandregio's te 
vergroten, aangezien deze de beste prijs/prestatieverhouding bieden.
Motivering:
Wat geldt voor plattelandsgebieden op het 'vasteland', namelijk dat zuivering van huishoudelijk afvalwater 
een probleem is, geldt dubbel en dwars voor niet-stedelijke zones in de ultraperifere gebieden.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6658 === REGI/6658 ===

ingediend door Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Commissie regionale ontwikkeling

-------------------------------
Toevoegen: 13 03 27

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 27 — Voorbereidende actie: het bevorderen van samenwerking in de Donau-regio
Toelichting:
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De volgende tekst toevoegen:
De Europese Raad van 19 juni 2009 heeft de Commissie formeel gevraagd om vóór eind 2010 een EU-
strategie voor de Donau-regio te presenteren. Deze strategie zal begin 2011 onder het Hongaarse 
voorzitterschap worden gelanceerd. Bij de strategie hoort een actieplan, dat permanent zal worden 
ontwikkeld en bijgewerkt met inachtneming van de voorstellen van de lidstaten. Deze voorbereidende actie 
en dit proefproject zijn nodig voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit voor de uitvoering 
van de Europese strategie voor de Donau-regio.
Bij de uitvoering van de strategie moet gebruik worden gemaakt van alle mogelijke financieringsbronnen, 
met name die van de EU, de EU-lidstaten, internationale financiële instellingen en de privésector. De 
nadruk moet liggen op een verbeterde, efficiëntere en doeltreffendere coördinatie van de verschillende 
financieringsinstrumenten.
De financiële middelen zullen worden gebruikt voor:
- de versterking van de Donau-identiteit door middel van opleiding op het gebied van en verbetering van 
het bestuur;
- de verbetering van het sociaaleconomische concurrentievermogen van de regio;
- de integratie van buurlanden, gericht op het volledig benutten van het dynamische potentieel van de 
Donau-regio op gebieden zoals het gebruik van de binnenwateren, vervoer, connectiviteit, milieu en 
energie, en het aanpakken van gemeenschappelijke kwesties en problemen voor de landen langs de 
Donau.
Motivering:
Deze voorbereidende actie is nodig voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit voor de 
uitvoering van de Europese strategie voor de Donau-regio.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6659 === REGI/6659 ===

ingediend door Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Commissie regionale ontwikkeling

-------------------------------
Toevoegen: 13 03 28

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Proefproject: het bevorderen van samenwerking in de Donau-regio
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De Europese Raad van 19 juni 2009 heeft de Commissie formeel gevraagd om vóór eind 2010 een EU-
strategie voor de Donau-regio te presenteren. Deze strategie zal begin 2011 onder het Hongaarse 
voorzitterschap worden gelanceerd. Bij de strategie hoort een actieplan, dat permanent zal worden 
ontwikkeld en bijgewerkt met inachtneming van de voorstellen van de lidstaten. Deze voorbereidende actie 
en dit proefproject zijn nodig voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit voor de uitvoering 
van de Europese strategie voor de Donau-regio.
Bij de uitvoering van de strategie moet gebruik worden gemaakt van alle mogelijke financieringsbronnen, 
met name die van de EU, de EU-lidstaten, internationale financiële instellingen en de privésector. De 
nadruk moet liggen op een verbeterde, efficiëntere en doeltreffendere coördinatie van de verschillende 
financieringsinstrumenten. 
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De financiële middelen zullen worden gebruikt voor:
- de versterking van de Donau-identiteit door middel van opleiding op het gebied van en verbetering van 
het beheer;
- de verbetering van het sociaaleconomische concurrentievermogen van de regio;
- de integratie van buurlanden, gericht op het volledig benutten van het dynamische potentieel van de 
Donau-regio op gebieden zoals het gebruik van de binnenwateren, vervoer, connectiviteit, milieu en 
energie, en het aanpakken van gemeenschappelijke kwesties en problemen voor de landen langs de 
Donau.
Motivering:
Dit proefproject is nodig voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit voor de uitvoering van de 
Europese strategie voor de Donau-regio.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6660 === REGI/6660 ===

ingediend door Deutsch Tamás, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 29
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Een pan-Europees Platform voor bekwaamheid en excellentie voor de Europese regio's -
met inbegrip van de macroregio's (Donau, Oostzee) - betreffende ontwikkelingen op het gebied van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds van de EU
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Algemene beschrijving van het project:
1) ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor toegang tot regionale bekwaamheid;
2) uitwerking van bekwaamheidskaarten met een overzicht van de Structuurfonds- en 
Cohesiefondsprojecten in elke regio (inclusief de macroregio's);
3) steun voor de verbetering en ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het aanbieden van 
bekwaamheid, de informatieverstrekking betreffende projecten en het uitbouwen van netwerken.
Voordelen van de verwezenlijking van deze drie sleutelaspecten:
 het aangaan van nieuwe samenwerkingen wordt gemakkelijker vanwege de grotere zichtbaarheid van en 
toegankelijkheid tot bekwaamheid;
 het strategische besluitvormingsproces in het EU-beleid, het regionaal beleid, het bedrijfsleven en ngo's 
kan worden verbeterd dankzij betere informatie over bekwaamheid en projectresultaten;
 ondersteuning van de commercialisering van projectresultaten door middel van een verbeterde toegang 
voor bedrijven;
 vergroting van de doeltreffendheid van positioning, aangezien dit gebaseerd zal zijn op zichtbare 
bekwaamheden;
 vergroting van de transparantie van het regionaal beleid van de EU en de financiering daarvan.
Sleutelwoorden: 
regionaal beleid van de EU, Structuurfondsen en Cohesiefonds van de EU, Oostzee- en Donau-strategie, 
Hongaars voorzitterschap van de EU in 2011, regionale en economische ontwikkeling, transparantie.
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Motivering:
Het is de bedoeling een gemeenschappelijk platform op te richten voor toegang tot regionale bekwaamheid 
met het oog op meer samenwerking tussen de regio’s.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6661 === REGI/6661 ===

ingediend door van Nistelrooij Lambert, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 30
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Betere regionale en lokale samenwerking door een regionaal beleid van de EU op 
wereldschaal te bevorderen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit betreft de voortzetting en verbetering van het in 2009 gelanceerde proefproject "Betere regionale en 
lokale samenwerking door een regionaal beleid van de EU op wereldschaal te bevorderen”.
Motivering:
Aangezien het oorspronkelijke proefproject behoorlijk succesvol was, wil de commissie het project 
voortzetten en uitbreiden, in het bijzonder op het vlak van de ontwikkeling van regionale governance.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6662 === REGI/6662 ===

ingediend door Mănescu Ramona Nicole, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 31
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Regeling voor opleiding en mobiliteit van lokale en regionale actoren die betrokken zijn bij 
programma's van het cohesiebeleid
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Om lokale actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van programma’s van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, te helpen en te ondersteunen (met name in de nieuwe lidstaten), moet het EP een project 
voor opleiding en mobiliteit ontwikkelen dat deze actoren in staat stelt hun vaardigheden betreffende het 
beheer van de programma’s te verbeteren en goede praktijken en ideeën uit te wisselen met betrekking tot 
de problemen waarmee ze geregeld te maken hebben. Dit zou de algemene governance van en de 
institutionele capaciteitsopbouw met betrekking tot de programma’s en territoriale beleidsmaatregelen 
verbeteren.
Het gebrek aan opleiding ter plaatse van lokale autoriteiten en lokale medewerkers die belast zijn met het 
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beheer van EU-middelen, vormt een belangrijke oorzaak van procedurefouten, ontoereikende controle en 
lage absorptiecijfers. De oprichting van een netwerk van opleiders die ter plaatse aan de slag gaan, zal de 
kosteneffectiviteit en de efficiëntie van het beleid zeker ten goede komen.
Motivering:
Het gebrek aan opleiding ter plaatse van lokale autoriteiten en lokale medewerkers die belast zijn met het 
beheer van EU-middelen, vormt een belangrijke oorzaak van procedurefouten, ontoereikende controle en 
lage absorptiecijfers.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6663 === REGI/6663 ===

ingediend door Deutsch Tamás, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 32
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Regionaal Mechanisme voor jongerensamenwerking in Midden- en Zuidoost-Europa
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Algemene beschrijving van het project:
1) versterking van het regionale integratieproces van kandidaat- en potentiële kandidaat-landen voor 
toetreding tot de EU door middel van het ontwikkelen van partnerschappen en het bevorderen van de 
participatie van de jeugd
2) oprichting van een permanent regionaal burgerinitiatief voor samenwerking en uitwisseling tussen 
jonge burgers in de landen van de westelijke Balkan, Zuidoost-Europa en de Midden-Europese lidstaten 
van de EU
3) uitvoering van gemeenschappelijke projecten op het vlak van wetenschap, onderwijs, mensenrechten, 
talen, cultuur en sport, met als doel in de betrokken gebieden solide netwerken uit te bouwen
4) institutionalisering van grensoverschrijdende initiatieven in de regio met deelname van jonge burgers.
Specifieke doelstellingen:
 daadwerkelijk wederzijds begrip van de samenlevingen die te maken hebben met het uitbreidings- en 
integratieproces van de EU 
 voorbereiding van strategische samenwerking op bepaalde vlakken van het gemeenschappelijke EU-
beleid (implementatie in de toekomst via nauwe samenwerking)
 ontwikkeling van een concrete regionale agenda voor publieke betrokkenheid van Europese jongeren bij 
het Europese integratieproces.
Sleutelwoorden: 
regionaal beleid van de EU, jongerenbeleid, publieke participatie, EU-uitbreiding, regionale en 
economische ontwikkeling, eenheid in verscheidenheid.
Motivering:
Het is noodzakelijk het regionale integratieproces van kandidaat- en potentiële kandidaat-landen voor 
toetreding tot de EU te versterken door middel van het ontwikkelen van partnerschappen en het bevorderen 
van de participatie van de jeugd.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Ontwerpamendement 6664 === REGI/6664 ===

ingediend door Hübner Danuta Maria, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 33
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Bevordering van het gebruik van normen door KMO’s met het oog op competitiviteit en 
innovatie
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doel van het project is het gebruik van technische normen door kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s) te bevorderen, aangezien deze een instrument kunnen vormen om hun competitiviteit en 
innovatie te vergroten.
Verenigingen van KMO’s - brancheverenigingen en kamers van koophandel bijvoorbeeld - moeten 
hiertoe initiatieven nemen zoals: 
 bewustmakingsevenementen voor KMO’s over sectorspecifieke en horizontale normen;
 opleiding van deskundigen op het vlak van de naleving van normen;
 opleiding van deskundigen op het vlak van standaardisatie (met name deskundigen die kunnen 
meewerken aan de opstelling van normen); 
 ontwikkeling van handleidingen voor KMO’s over de toepassing van de normen.
Het geografische toepassingsgebied van het project omvat het volledige grondgebied van de Europese 
Unie. Voor het proefproject is het verkieslijk het toepassingsgebied te beperken tot drie landen die een 
representatief beeld geven van de EU, met andere woorden gekozen uit Oost- en West-Europa en uit de 
kleine en grote lidstaten. 
Voorgesteld wordt dat de Europese Commissie één of meer streken uit Frankrijk, Polen en Denemarken 
kiest.
Motivering:
Doel van het project is het gebruik van technische normen door kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s) te bevorderen, aangezien deze een instrument kunnen vormen om competitiviteit en innovatie te 
vergroten.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6665 === REGI/6665 ===

ingediend door Surján László, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 34
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Naar een gemeenschappelijke regionale identiteit van en verzoening tussen de landen in de 
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macroregio van de Donau
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Er moeten opleidingsprogramma's en seminars voor jongeren georganiseerd worden om de 
gemeenschappelijke regionale identiteit van de volkeren in de macroregio van de Donau te benadrukken. 
Deze programma’s zullen door middel van burgerschapsvorming en culturele uitwisseling bijdragen tot 
een progressieve, duurzame en toekomstgerichte Europese dimensie van co-existentie. Het proefproject 
moet de sociale en economische stabiliteit in de betrokken regio's bevorderen, door middel van onder 
meer acties om de samenhang tussen de gemeenschappen te bevorderen en de toegevoegde waarde van 
transnationale samenwerking te benadrukken. 
De regio die in aanmerking komt, is de macroregio van de Donau en de omringende landen, in 
overeenstemming met het Europese nabuurschapsbeleid. Aan de programma's die in aanmerking komen 
voor financiering, nemen ten minste 3 lidstaten uit de regio deel.
Motivering:
Het proefproject moet de sociale en economische stabiliteit in de betrokken regio's bevorderen, door middel 
van onder meer acties om de samenhang tussen de gemeenschappen te bevorderen en de toegevoegde 
waarde van transnationale samenwerking te benadrukken.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6666 === REGI/6666 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Post 04 01 04 13 — Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) — Onderdeel personele middelen —
Uitgaven voor administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Reserve

Totaal 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000

Motivering:
De bedragen van de ontwerpbegroting opnieuw opnemen. Het werkplan voor de komende twaalf maanden 
voorziet in een toename van de contracten met 50% in vergelijking met het globale bedrag voor contracten 
gedurende de afgelopen twee jaar. Eventuele kortingen zullen van invloed zijn op de beschikbaarheid van 
personeel en zullen zich direct doen voelen bij de kwaliteit van het werk en het vermogen van de Commissie 
om resultaten te boeken. Voor 2010 is reeds 85% geabsorbeerd.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6667 === REGI/6667 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 04 06 01 — Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) — Ontwikkeling van het menselijke 
potentieel
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Reserve
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Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

Totaal 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000

Motivering:
De bedragen van de ontwerpbegroting opnieuw opnemen. Verlagingen van de vastleggingskredieten zijn 
geheel in strijd met het meerjarig indicatief financieel kader. Kandidaatlanden hebben geïnvesteerd in het 
opzetten van meerjarenprogramma's, institutionele capaciteit en een daarop toegesneden projectagenda, in de 
veronderstelling dat de toezeggingen op dit gebied nagekomen zouden worden. De voorgestelde verlagingen 
maken het onmogelijk om landen op de juiste manier voor te bereiden op meerjarige budgettering en 
programmering, wat de grondslag vormt voor de Structuurfondsen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6668 === REGI/6668 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Post 22 01 04 01 — Pretoetredingssteun — Uitgaven voor administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
Reserve

Totaal 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

Motivering:
De bedragen van de ontwerpbegroting opnieuw opnemen. De verlagingen beperken de mogelijkheden die 
delegaties van de EU en de instellingen zelf hebben om de implementatie van operaties goed te keuren en 
controle achteraf en toezicht uit te voeren. Eventuele kortingen zullen van invloed zijn op de 
beschikbaarheid van personeel en zullen zich direct doen voelen bij de kwaliteit van het werk en het 
vermogen van de Commissie om resultaten te boeken. Eventuele kortingen zullen van invloed zijn op de 
beschikbaarheid van personeel en zullen zich direct doen voelen bij de kwaliteit van het werk en het 
vermogen van de Commissie om resultaten te boeken. Voor 2010 wordt een uitvoeringsniveau van 100% 
verwacht; 87% is reeds geabsorbeerd.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6669 === REGI/6669 ===

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Post 13 05 03 02 — Grensoverschrijdende samenwerking — Bijdrage uit rubriek 4 
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Reserve

Totaal 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6670 === REGI/6670 ===
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ingediend door Olbrycht Jan, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 35
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Reserve

Totaal 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 35 — Proefproject - RURBAN - Partnerschap voor duurzame stads-plattelandsontwikkeling
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het Verdrag van Lissabon voegt een derde, territoriale dimensie toe aan de EU-doelstelling van 
bevordering van sociaal-economische cohesie. De EU-doelstelling van het reduceren van de verschillen in 
ontwikkeling tussen gebieden kan onder andere worden bereikt door te zorgen voor een evenwichtige 
stads-plattelandsontwikkeling.
Meer in het bijzonder is de voorbereidende maatregel gericht op:
- het identificeren van gemeenschappelijke uitdagingen en kansen van stedelijke en plattelandsgebieden,
- het herzien van bestaande stads-plattelandspartnerschappen in de lidstaten van de EU, het identificeren 
van gebieden van samenwerking en de daarbij betrokken plaatselijke en regionale actoren (publieke, 
private, NGO's, enz.),
- het in kaart brengen van innovatieve goede praktijken van stads-plattelandssamenwerking in bestaande 
partnerschappen,
- het ontwikkelen van een model voor stads-plattelandssamenwerking en het uitwerken van een gids voor 
deze vorm van partnerschap die mogelijkerwijs ingepast kan worden in de strategische richtsnoeren van 
de Commissie inzake cohesie in de volgende programmeringsperiode (na 2013). 
De voorbereidende maatregel moet in de periode 2011-2012 worden uitgevoerd.
Motivering:
Het doel van de voorbereidende maatregel is het ontwikkelen van een partnerschapsmodel voor steden en de 
omliggende plattelandsgebieden, het tot stand brengen van een betere samenwerking tussen de verschillende 
actoren en het uitvoeren van gemeenschappelijke stads-plattelandsinitiatieven op basis van de geïntegreerde 
benadering. Dit model kan in de volgende programmeringsperiode worden gebruikt voor stads-
plattelandsprojecten waar de EU medefinanciering aan toekent.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6671 === REGI/6671 ===

ingediend door Durant Isabelle, Alfonsi François, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Artikel 13 03 19 — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Europese territoriale 
samenwerking
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Reserve

Totaal 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000
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Toelichting:
Na alinea:
Dit krediet dient ter financiering van de programma's .......... op het passende territoriale niveau te versterken.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet dient ook ter ondersteuning en bevordering van milieuvriendelijk toerisme door middel van de 
medefinanciering van grensoverschrijdende fietsnetwerken, zoals Euro-Velo en het Iron Curtain Trail.
Motivering:
In grensregio's (in de buurlidstaten) zal steun voor regionale en plaatselijke omroepen of mediabedrijven die 
investeren in programma's over de aangrenzende regio, bijdragen tot vervaging van nationale grenzen en 
daarmee tot de ontwikkeling van het Europese burgerschap. Dergelijke activiteiten moeten worden 
ontwikkeld in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6672 === REGI/6672 ===

ingediend door Alfonsi François, Durant Isabelle, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Post 13 05 03 01 — Grensoverschrijdende samenwerking — Bijdrage uit subrubriek 1b 
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Reserve

Totaal 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000

Toelichting:
Na alinea:
Dit krediet dient ter dekking van de EFRO-bijdrage .......... nodig is voor de tenuitvoerlegging in de lidstaten.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet dient ook ter ondersteuning en bevordering van milieuvriendelijk toerisme door middel van de 
medefinanciering van grensoverschrijdende fietsnetwerken, zoals Euro-Velo en het Iron Curtain Trail.
Motivering:
In grensregio's (in de buurlidstaten) zal steun voor regionale en plaatselijke omroepen of mediabedrijven die 
investeren in programma's over de aangrenzende regio, bijdragen tot vervaging van nationale grenzen en 
daarmee tot de ontwikkeling van het Europese burgerschap. Dergelijke activiteiten moeten worden 
ontwikkeld in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6673 === REGI/6673 ===

ingediend door Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Post 04 01 04 01 — Europees Sociaal Fonds (ESF) en niet-operationele technische bijstand — Uitgaven 
voor administratief beheer
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Reserve

Totaal 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
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Toelichting:
Na opsomming beginnend met:
– ondersteunende kosten (representatiekosten, opleiding, vergaderingen, reizen, vertalingen);
– ..........
en eindigend met:
– uitgaven voor extern personeel in de hoofdzetel (arbeidscontractanten, .......... of personeel uit 

agentschappen) tot 5 000 000 EUR.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is ook bedoeld voor steun voor administratief leren en samenwerking met NGO's en sociale 
partners.

-------------------------------
Post 13 01 04 01 — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Uitgaven voor administratief 
beheer
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Reserve

Totaal 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Toelichting:
Na opsomming beginnend met:
– uitgaven voor ondersteuning (representatievergoedingen, opleiding, vergaderingen, dienstreizen, 

vertalingen);
– ..........
en eindigend met:
– uitgaven voor extern personeel in de hoofdzetel (arbeidscontractanten, .......... of personeel uit 

agentschappen) tot 3 060 000 EUR.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is ook bedoeld voor steun voor administratief leren en samenwerking met NGO's en sociale 
partners.

-------------------------------
Post 13 01 04 02 — Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) — Regionale ontwikkeling — Uitgaven 
voor administratief beheer
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Reserve

Totaal 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Toelichting:
Na opsomming beginnend met:
– uitgaven in verband met de voorbereiding, beoordeling, .......... begunstigde landen genomen 

ondersteunende maatregelen;
– ..........
en eindigend met:
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– de verbetering van de evaluatiemethoden en de uitwisseling van informatie over de praktijken op dit 
gebied.

De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is ook bedoeld voor steun voor administratief leren en samenwerking met NGO's en sociale 
partners.

-------------------------------
Post 13 01 04 03 — Cohesiefonds — Uitgaven voor administratief beheer
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Reserve

Totaal 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Toelichting:
Na opsomming beginnend met:
– uitgaven voor ondersteuning (representatievergoedingen, opleiding, vergaderingen, dienstreizen, 

vertalingen);
– ..........
en eindigend met:
– uitgaven voor extern personeel in de hoofdzetel (arbeidscontractanten, .......... of personeel uit 

agentschappen) tot 1 340 000 EUR.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is ook bedoeld voor steun voor administratief leren en samenwerking met NGO's en sociale 
partners.
Motivering:
Het partnerschapsbeginsel blijft van essentieel belang binnen het regionaal beleid en er moet derhalve 
worden voorzien in specifieke steun voor administratief leren en samenwerking met NGO's en sociale 
partners.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6674 === REGI/6674 ===

ingediend door Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 25
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserve

Totaal 500 000 500 000 500 000 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 25 - Proefproject - Code van goede praktijken in het kader van het partnerschapsbeginsel
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het doel van het proefproject is het uitvoeren van de door het Europees Economisch en Sociaal Comité 
voorgestelde maatregelen, met in het bijzonder aandacht voor de gedragscode/gids en het netwerk van 
regio's van excellentie in partnerschappen. 



18

De Commissie moet, samen met de vertegenwoordigers van de in artikel 11 van verordening 1083/2006 
genoemde partnercategorieën, een code van goede praktijken voor de implementatie van het 
partnerschapsbeginsel uitwerken. 
Dit proefproject is ook bedoeld voor het opzetten van een netwerk van "regio's van excellentie in 
partnerschappen" van regio's die hun ervaring willen uitwisselen en goede praktijken willen delen.
Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de ervaringen van de sociaal-economische partners 
en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, milieupartners, NGO's, en 
organisaties die belast zijn met het bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen.
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
Hoewel er voor het versterken van het partnerschapsbeginsel al veel maatregelen zijn genomen, kunnen een 
code van goede praktijken voor de implementatie van het partnerschapsbeginsel en een netwerk van "regio's 
van excellentie in partnerschappen" hierop een nuttige aanvulling zijn.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6675 === REGI/6675 ===

ingediend door Alfonsi François, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 36
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserve

Totaal 500 000 500 000 500 000 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 36 - Proefproject - Kennis van de strategie van de macroregio's
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De strategie van de macroregio's zoals toegepast in de Oostzee is een nieuw kader voor het verbeteren van 
de Europese integratie op basis van "centra voor wonen" in Europa. Andere projecten in dit kader zijn: 
de Donau-regio, de Alpen, het westelijk deel van de Middellandse Zee, de Atlantische kustregio. 
Het is belangrijk de ervaringen die met het project voor de Oostzee worden opgedaan, te delen, teneinde 
andere projecten in staat te stellen er lessen uit te trekken en deze lessen ook mede in overweging te 
nemen bij de uitwerking van toekomstige cohesiebeleidmaatregelen.
Voorgestelde maatregelen: 
1 Organisatie van een manifestatie in de regio van de Oostzee om andere, geïnteresseerde Europese 
regio's van dit project en de beginselen van macroregiobenadering op de hoogte te stellen. 200 000 €
2 Organisatie van een seminar in Brussel gericht op de nationale en regionale autoriteiten die met een 
ondersteunende rol bij macroregiobenaderingen betrokken zijn. 150 000 €
3 Ontwikkeling van een kaderdocument over de macroregio's, en verspreiding daarvan. 150 000 €
TOTAAL Proefproject: 500 000 €
Motivering:
Het is belangrijk de ervaringen die met het project voor de Oostzee worden opgedaan, te delen, teneinde 
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andere projecten in staat te stellen er lessen uit te trekken en deze lessen ook mede in overweging te nemen 
bij de uitwerking van toekomstige cohesiebeleidmaatregelen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6676 === REGI/6676 ===

ingediend door Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 18 01
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Reserve

Totaal 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 18 01 - Proefproject - Totstandbrenging van duurzame regeneratie
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het proefproject is bedoeld voor het toekennen van steun voor de sloop en reconstructie van oude en 
vervallen wooneenheden in Europese steden, en voor de introductie van innovatieve en moderne criteria 
van bouwveiligheid, bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie. De middelen van het 
project zijn bedoeld voor het financieren van:
- de selectie van tenminste 5 dichtbevolkte testlocaties in stedelijke gebieden in Europa met een grote 
behoefte aan bouwkundige regeneratie; 
- de vaststelling van hoogwaardige veiligheidsvereisten voor elke specifieke context (bijv. 
aardbevingsbestendigheidsmaatregelen) en van kwaliteitsvereisten voor het ontwerp en de bouw van 
wooneenheden, met inbegrip van het ontwerp van privé- en openbare ruimten, de selectie van materialen, 
technische oplossingen, e.d.;
- de vaststelling van energiebesparingsdoelstellingen en de energiemix, met een groter aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen voor nieuwe wooneenheden;
- de selectie van de meest efficiënte financieringsinstrumenten voor het bevorderen van de regeneratie 
van vervallen stedelijke gebieden en innovatie in de bouwsector (doorlopende financiering, staats- en 
regiosteun, rentevoetsubsidies, publiek-private partnerschappen, e.d.);
- de vaststelling van een pakket maatregelen voor het aanbieden van huisvestingsalternatieven voor de 
bewoners van de testlocaties en voor de participatie van deze groepen en van de locale gemeenschappen 
bij het regeneratieproces;
- de start van regeneratieprogramma's in de testlocaties, ingepast in plaatselijke 
stadsontwikkelingsplannen.
Motivering:
De sloop en reconstructie van vervallen gebouwen in stedelijke woongebieden op basis van modernere 
criteria maakt het mogelijk belangrijke stedelijke locaties nieuw te ontwerpen, sociale en 
milieuduurzaamheid te bevorderen, stedelijke wildgroei in kust- en groengebieden tegen te gaan, en 
innovatie in de bouwsector te bevorderen. Overeenkomstig de doelstellingen van de Europa 2020-strategie is 
het project in het bijzonder gericht op duurzame ontwikkeling, sociale insluiting en groene groei.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6677 === REGI/6677 ===

ingediend door Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------
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Toevoegen: 04 02 21
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 04 02 21 - Proefproject - Hernieuwbare banen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het proefproject is bedoeld voor het bevorderen van universitaire en beroepsopleidingsprogramma's 
gericht op de noodzaak van het overstappen op een groener groeimodel en, in het bijzonder, de Europese 
hernieuwbare-energiesector. De groei van een concurrerend bedrijf in de sector waterkracht-, zonne-, 
wind-, aardwarmte-, zee- en biomassaenergiegeneratie hangt mede af van de beschikbaarheid van 
gekwalifieerd personeel en vaardigheden. 
De middelen van dit project zijn bedoeld voor het financieren van een netwerk van universitaire en 
beroepsopleidingscentra die Europese s t u d e n t e n  en werkenden onderwijs- en 
beroepsontwikkelingsmogelijkheden bieden op het gebied van de hernieuwbare energie, waarbij 
werkenden uit traditionele, zich in een crisis bevindende industriesectoren voorrang genieten.
Motivering:
Duurzame groei, nieuwe groene banen en het terugdringen van vervuilende emissies zijn belangrijke 
doelstellingen voor het te boven komen van de crisis en het opwaarderen van de Europese industrie. Het kan 
niet zo zijn dat Europa alleen gebruik maakt van in derde landen ontwikkelde technologieën voor de 
productie van hernieuwbare energie. Het Europese bedrijfsleven kan een voortrekkersrol vervullen bij de 
ontwikkeling, productie en distributie van nieuwe producten en oplossingen voor een breder gebruik van 
hernieuwbare energie, het verbeteren van het concurrentievermogen, het creëren van nieuwe banen en het 
bevorderen van het model van duurzame groei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6678 === REGI/6678 ===

ingediend door Manner Riikka, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Artikel 13 03 18 — Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Reserve

Totaal 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Toelichting:
Tekst als volgt wijzigen:
Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de programma's in het kader van de doelstelling 
„Regionaal concurrentievermogen” van het EFRO in de programmeringsperiode 2007-2013. Buiten de minst 
ontwikkelde regio's wordt met deze doelstelling beoogd het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid 
van de regio's alsook de werkgelegenheid te verbeteren door rekening te houden met de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie.verbeteren. 
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Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).
Efficiënt gebruik van de middelen van de Structuurfondsen is van groot belang voor het aanpakken van de 
financiële crisis, alsook voor het concurrerend maken van de regio's van Europa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6679 === REGI/6679 ===

ingediend door Scurria Marco, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 37
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 37 - Proefproject - Netwerk van Europese stedelijke gemeenschappen voor jongeren
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Jongeren in de voorsteden van de grote Europese steden slagen er in deze periode van economische crisis 
moeilijk in om via onderwijs, toegang tot hoogwaardig werk en sociale zekerheid een stap omhoog op de 
maatschappelijke ladder te maken. De bestaande gemeenschappen die eraan werken te voorkomen dat 
jongeren in de criminaliteit terecht komen en sociaal uitgesloten raken, moeten in een Europees netwerk 
bijeen worden gebracht om hun werkmethoden via een doeltreffende uitwisseling van goede praktijken te 
verbeteren.
Motivering:
In tijden van economische crisis is het nodig specifieke maatregelen te nemen voor jongeren om criminaliteit 
te reduceren en hun kansen te vergroten.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6680 === REGI/6680 ===

ingediend door van Nistelrooij Lambert, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 38
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Reserve

Totaal 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 38 - Technische bijstand en informatie voor de EU-strategie voor het gebied van de Oostzee
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het toegewezen bedrag is bedoeld voor (1) het waarborgen van een goede verspreiding van informatie 
door middel van nieuwsbrieven (ook on-line), rapporten en conferenties, en in het bijzonder door middel 
van het jaarlijkse forum, en (2) succesvol beheer van de strategie middels het gedecentraliseerde systeem 
en in het bijzonder de werking van het systeem van prioritaire gebiedscoördinatoren en en zogenaamde 
'flagship'-projectleiders. 
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Motivering:
Om de EU-strategie voor het gebied van de Oostzee tot een succes te maken, moeten het beheer en de 
tenuitvoerlegging worden bevorderd in overeenstemming met de beginselen van de Mededeling van de 
Commissie (COM(2009)248 def.).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6681 === REGI/6681 ===

ingediend door van Nistelrooij Lambert, Commissie regionale ontwikkeling
-------------------------------

Toevoegen: 13 03 39
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 39 — Voorbereidende maatregel - Betere regionale en lokale samenwerking door een 
regionaal beleid van de EU op wereldschaal te bevorderen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Deze voorbereidende maatregel is bedoeld voor het voortzetten van het uitwerken van een alomvattende 
strategie voor het bevorderen van de kennis omtrent en de ervaring met het regionaal beleid van de EU bij 
derde landen op basis van de succesvolle tenuitvoerlegging van een eerder proefproject. Deze strategie 
omvat de organisatie van internationale evenementen, voorlichtingsacties, het uitbouwen van netwerken 
tussen regionale en lokale betrokkenen, de ontwikkeling van gezamenlijke projecten en nieuwe regionale 
partnerschappen, en de uitwisseling van goede praktijken tussen regio's. Door het model van het 
cohesiebeleid van de EU als „succesverhaal” via een aantal regionale dialogen te bevorderen, kan de EU 
deze acties gebruiken om haar waarden, fundamentele beginselen, organisatiestructuren en 
beleidsvormen op wereldvlak als voorbeeld te stellen en meer bekendheid te geven. De samenwerking met 
internationale organisaties die op dit vlak actief zijn (FOGAR, UCLG), is hierbij uitermate nuttig. 
Rechtsgrond:
Voorbereidende actie in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de 
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1); laatstelijk gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9).
Motivering:
De internationale dimensie van cohesiebeleid is de laatste tijd flink toegenomen, vooral vanwege de extra 
mogelijkheden die zijn gecreëerd met het proefproject "Betere regionale en lokale samenwerking door een 
regionaal beleid van de EU op wereldschaal te bevorderen". Deze voorbereidende maatregel betreft dezelfde 
doelstellingen, en richt zich op regionaal bestuur, opleidingsprogramma's op het gebied van op maat 
gesneden beleidsontwikkeling en strategische planning, en op procedurele aspecten van de 
controlemechanismen en goed financieel beheer.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6682 === REGI/6682 ===

ingediend door Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda 
Hannes, Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Commissie regionale ontwikkeling, 
Bütikofer Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Commissie regionale ontwikkeling

-------------------------------
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Toevoegen: 13 03 40
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 40 - Voorbereidende maatregel - Vaststelling bestuursmodel voor de EU-Donauregio (betere 
en doeltreffende coördinatie)
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Startdatum van het project: 01.01.2011
Einddatum van het project: 31. 12. 2013
De Europese Raad van 19 juni 2009 heeft de Commissie formeel gevraagd om vóór eind 2010 een EU-
strategie voor de Donau-regio te presenteren. De strategie, die tijdens het Hongaarse voorzitterschap van 
de EU, aan het begin van 2011, zal worden gelanceerd, zal worden vergezeld van een actieplan, dat 
continu verder zal worden ontwikkeld en geactualiseerd, met inachtneming van de voorstellen van de 
lidstaten. Artikel 3 van het Verdrag van Lissabon geeft de EU meer mogelijkheden om de economische, 
sociale en territoriale cohesie, en de solidariteit tussen de lidstaten te vergroten. Deze voorbereidende 
maatregel is nodig voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit en voor het versnellen van het 
proces van coördinatie voor de uitvoering van de Europese strategie voor de Donau-regio.
De Donau-regio beschikt over een lange geschiedenis van networking en samenwerking op een groot 
aantal beleidsterreinen. De strategie en het actieplan daarvan maken het mogelijk woorden om te zetten 
in daden en de regio als geheel daadwerkelijke voordelen op te leveren. Er is behoefte aan een 
gemeenschappelijke strategische visie voor het vormgeven van de toekomstige territoriale ontwikkeling 
van de Donau-regio. Het is duidelijk dat individuale actoren niet de maatregelen zullen kunnen nemen 
die nodig zijn om de uitdagingen van de regio aan te gaan en de kansen in het gebied volledig te benutten. 
Een strategie voor de Donau-regio, bestaand uit gedetailleerde en stelselmatige maatregelen, en voorzien 
van voldoende financiële middelen, is essentieel voor het ontwikkelen van de Donau-regio en het ten volle 
benutten van de aanwezige kansen. 
De Donau verbindt tien Europese landen - Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, 
Roemenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne - (waarvan zes EU-lidstaten), en in een bredere territoriale 
context omvat het gebied ook Tsjechië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro.
De regio is een belangrijk kruispunt van de Europese cohesiebeleidsprogramma's, programma's in het 
kader van het nabuurschapsbeleid en programma's voor potentiële kandidaat-lidstaten, en is derhalve een 
gebied waar versterkte synergie-effecten tussen de verschillende EU-beleidsmaatregelen tot stand kunnen 
worden gebracht. Te denken valt hierbij aan cohesie, vervoer, toerisme, landbouw en visserij, sociaal-
economische ontwikkeling, energie, milieu, uitbreiding en nabuurschapsbeleid; de EU-strategie voor de 
Donau-regio moet worden ontwikkeld op de volgende samenwerkingsgebieden: sociale ontwikkeling en 
bescherming, duurzame economische ontwikkeling, vervoers- en energie-infrastructuur, 
milieubescherming, cultuur en onderwijs.
Bij de uitvoering van de strategie moet gebruik worden gemaakt van alle mogelijke financieringsbronnen, 
met name die van de EU, de EU-lidstaten, overige oeverstaten, internationale financiële instellingen en de 
privésector. De nadruk moet liggen op een verbeterde, efficiëntere en doeltreffendere coördinatie van de 
verschillende financieringsinstrumenten en de voorgestelde maatregelen. We verwachten dat de Donau-
strategie de sociaal-economische ontwikkeling van de regio middels een betere samenwerking tussen de 
lidstaten en de overige oeverstaten zal bevorderen. Dit zal leiden tot nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, 
een versnelde ontwikkeling van een duurzaam, efficiënter en intermodaal vervoerssysteem, alsook een 
duurzame vervoers- en toerismesector, en tot verbetering van de kwaliteit van leven voor alle inwoners 
van het stroomgebied van de Donau, mét volledige eerbiediging van het milieu.
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De voorbereidende maatregel zal aldus resulteren in een op de specifieke gebieden van de Donau-regio 
toegesneden bestuursmodel.
De financiering is bedoeld voor activiteiten in verband met de vaststelling van het bestuursmodel dat 
nodig is voor de ontwikkeling en toepassing van de EU-strategie voor de Donau-regio. Het bestuursmodel 
zal leiden tot verbetering van de samenwerking tussen alle landen en regio's die deelnemen aan 
zogenaamde "flagship"-projecten op de volgende gebieden:
- milieuvriendelijk gebruik van de Donau door de binnenvaart, intermodaliteit met andere vervoersmodi 
middels verbetering van alle infrastructuurvoorzieningen (met prioritaire aandacht voor een beter gebruik 
van bestaande infrastructuur) en door de ontwikkeling van een multimodaal vervoerssysteem langs de 
hele rivier, milieuvriendelijk gebruik van waterenergie langs de hele Donau, instandhouding en 
verbetering van de kwaliteit van het water in de Donau overeenkomstig de kaderrichtlijn water, strenge 
vereisten inzake scheepsveiligheid;
- duurzaam toerisme: milieutoerisme, de ontwikkeling van fietsroutes langs bijna de hele Donau, 
ontwikkeling van traditioneel massatoerisme, stads- en plattelandstoerisme, zaken- en cruisetoerisme, 
sporttoerisme;
- (bevordering en tenuitvoerlegging van) gezamenlijke projecten ter vergroting van de samenwerking op 
het gebied van energie, in het bijzonder energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, in het licht 
van de potentie van de regio als bron van bio-energie, en ter bevordering van het gebruik van biomassa, 
zonne-, wind- en waterkrachtenergie;
- bevordering van op de specifieke behoeften van de regio's toegesneden onderzoekinfrastructuur en 
specifieke clusters van kennis voor productinnovatie en marketing;
- een gemeenschappelijk O&O-programma in/voor de Donau-regio,  gericht op steun voor 
wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie door samenwerking tussen Donaustaten op de gebieden 
milieu-onderzoek, visserij, landbouw, infrastructuur (waaronder energie), vervoer, opleiding en mobiliteit 
voor onderzoekers en sociaal-economische aspecten; 
- programma's voor uitwisselingen tussen universiteiten in de regio en universiteitsnetwerken voor het 
bevorderen van centra van excellentie die de internationale concurrentie aankunnen, en ter versterking 
van de Donau-identiteit door middel van opleiding en verbetering van bestuur, levenslang leren; 
- verbetering van de veiligheid van de regio.
De EU-strategie voor de Donau-regio - Méér dan een strategie
Er zijn concrete en zichtbare maatregelen nodig om de uitdagingen van deze regio aan te pakken. De 
Commissie moet er in haar actieplan op hameren dat de lidstaten en andere betrokken partijen een 
voortrekkersrol vervullen voor specifieke prioritaire gebieden en "flagship"-projecten, bijvoorbeeld door 
het ontwikkelen van een specifiek en geïntegreerd bestuur overeenkomstig een gemeenschappelijke en 
geïntegreerde benadering van de Donau-strategie die door de Commissie vóór eind 2010 zal worden 
vastgesteld. 
De Commissie moet voorzien in een onafhankelijk, sectoroverschrijdend orgaan/benadering dat kan 
zorgen voor de noodzakelijke coördinatie, monitoring en follow-up van het actieplan, alsook voor een 
regelmatige actualisering van het plan en de strategie, indien noodzakelijk. De Commissie stelt op dit 
moment geen aanvullende financiering of andere hulpmiddelen voor. Een aantal van de specifieke 
maatregelen en projecten behoeven evenwel wel financiële steun. Een belangrijke bron zijn de 
Structuurfondsen - de meeste programma's voorzien reeds maatregelen zoals bedoeld in de strategie. De 
programma-autoriteiten kunnen de toekenningscriteria herzien en een faciliterende rol vervullen bij de 
selectie van projecten die aansluiten bij de strategie. Daarnaast kennen de lidstaten met gebruikmaking 
van hun eigen middelen steun toe aan projecten en maatregelen die bij de strategie aansluiten. De 
Europese Investeringsbank en andere internationale en regionale financiële instellingen kunnen ook 
bijdragen.
De maatregelen in het kader van het actieplan moeten worden gecoördineerd met vergelijkbare 
ontwikkelingen (in het bijzonder nieuwe verordeningen), waaronder op EU-niveau, teneinde voor 
samenhang en doeltreffendheid te zorgen. 
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De voortdurende economische crisis betekent dat het klimaat voor investeringen nu minder gunstig is, 
zowel voor de publieke, als de particuliere sector. Dit maakt het nog noodzakelijker dat de EU-strategie 
voor de Donau-regio de partners in het gebied in staat stelt een langetermijnbenadering te volgen, in de 
onderkenning dat wanneer deze crisis voorbij is de best-voorbereide regio's het best uitgerust zullen zijn 
om in te spelen en gebruik te maken van de nieuwe kansen en innovaties.
Het EP heeft het recht voorbereidende maatregelen en proefprojecten voor te stellen. Dit voorstel voor een 
voorbereidende maatregel heeft een looptijd van 3 jaar, van januari 2011 tot december 2013, en het 
bedrag is EUR 1 500 000 per jaar.
De genoemde projecten behoeven een langdurige voorbereiding met de betrokken lidstaten en de 
autoriteiten in de regio's. De eerste betalingen vinden plaats in 2011. 
5. Conclusie
Dit voorstel, dat stoelt op het bestaande wettelijk kader, sluit aan bij de doelstellingen van het 
amendement, en biedt oplossingen voor duurzame samenwerking tussen EU-lidstaten en andere 
oeverstaten. Het geeft invulling aan de EU-strategie voor de Donau-regio en de integratie daarvan in het 
beleid van de EU in het algemeen. Omdat het financieringsbesluit vooraf zal moeten worden gegaan door 
gedetailleerde onderhandelingen met derde partijen wordt de begrotingsautoriteit gevraagd de reserve vrij 
te geven zodat de overeenkomstige vastleggingskredieten tijdig op de operationele begrotingspost 
beschikbaar kunnen zijn.
Motivering:
De Donau-regio is een belangrijk kruispunt waar meerdere beleidsmaatregelen en programma's van de EU 
samenkomen. Het bestuursmodel zal leiden tot betere samenwerking tussen alle partijen, met inbegrip van 
buurlanden, die deelnemen aan projecten op het gebied van milieuvriendelijk gebruik van de Donau, 
duurzaam toerisme, gemeenschappelijk O&O, regionale samenwerking tussen en netwerking van 
universiteiten, energieveiligheid, duurzame sociaal-economische ontwikkeling, vervoers- en energie-
infrastrucuur, en cultuur en onderwijs.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 6683 === REGI/6683 ===

ingediend door Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda 
Hannes, Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Bütikofer Reinhard, Remek Vladimír, 
Maštálka Jiří, Commissie regionale ontwikkeling

-------------------------------
Toevoegen: 13 03 41

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

13 03 41 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Artikel 13 03 41 - Proefproject - Vaststelling bestuursmodel voor de EU-Donauregio (betere en 
doeltreffende coördinatie)
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Startdatum van het project is 01.01.2011
Startdatum van het project is 31. 12. 2012
De Europese Raad van 19 juni 2009 heeft de Commissie formeel gevraagd om vóór eind 2010 een EU-
strategie voor de Donau-regio te presenteren. De strategie, die tijdens het Hongaarse voorzitterschap van 
de EU, aan het begin van 2011, zal worden gelanceerd, zal worden vergezeld van een actieplan, dat 
continu verder zal worden ontwikkeld en geactualiseerd, met inachtneming van de voorstellen van de 
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lidstaten. Artikel 3 van het Verdrag van Lissabon geeft de EU meer mogelijkheden om de economische, 
sociale en territoriale cohesie, en de solidariteit tussen de lidstaten te vergroten. Dit proefproject is nodig 
voor de opbouw van de noodzakelijke bestuurscapaciteit en voor het versnellen van het proces van 
coördinatie voor de uitvoering van de Europese strategie voor de Donau-regio.
De Donau-regio beschikt over een lange geschiedenis van networking en samenwerking op een groot 
aantal beleidsterreinen. De strategie en het actieplan daarvan maken het mogelijk woorden om te zetten 
in daden en de regio als geheel daadwerkelijke voordelen op te leveren. Er is behoefte aan een 
gemeenschappelijke strategische visie voor het vormgeven van de toekomstige territoriale ontwikkeling 
van de Donau-regio. Het is duidelijk dat individuale actoren niet de maatregelen zullen kunnen nemen 
die nodig zijn om de uitdagingen van de regio aan te gaan en de kansen in het gebied volledig te benutten. 
Een strategie voor de Donau-regio, bestaand uit gedetailleerde en stelselmatige maatregelen, en voorzien 
van voldoende financiële middelen, is essentieel voor het ontwikkelen van de Donau-regio en het ten volle 
benutten van de aanwezige kansen. 
De Donau verbindt tien Europese landen - Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, 
Roemenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne - (waarvan zes EU-lidstaten), en in een bredere territoriale 
context omvat het gebied ook Tsjechië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro.
De regio is een belangrijk kruispunt van de Europese cohesiebeleidsprogramma's, programma's in het 
kader van het nabuurschapsbeleid en programma's voor potentiële kandidaat-lidstaten, en is derhalve een 
gebied waar versterkte synergie-effecten tussen de verschillende EU-beleidsmaatregelen tot stand kunnen 
worden gebracht. Te denken valt hierbij aan cohesie, vervoer, toerisme, landbouw en visserij, sociaal-
economische ontwikkeling, energie, milieu, uitbreiding en nabuurschapsbeleid; de EU-strategie voor de 
Donau-regio moet worden ontwikkeld op de volgende samenwerkingsgebieden: sociale ontwikkeling en 
bescherming, duurzame economische ontwikkeling, vervoers- en energie-infrastructuur, 
milieubescherming, cultuur en onderwijs.
Bij de uitvoering van de strategie moet gebruik worden gemaakt van alle mogelijke financieringsbronnen, 
met name die van de EU, de EU-lidstaten, overige oeverstaten, internationale financiële instellingen en de 
privésector. De nadruk moet liggen op een verbeterde, efficiëntere en doeltreffendere coördinatie van de 
verschillende financieringsinstrumenten en de voorgestelde maatregelen. We verwachten dat de Donau-
strategie de sociaal-economische ontwikkeling van de regio middels een betere samenwerking tussen de 
lidstaten en de overige oeverstaten zal bevorderen. Dit zal leiden tot nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, 
een versnelde ontwikkeling van een duurzaam, efficiënter en intermodaal vervoerssysteem, alsook een 
duurzame vervoers- en toerismesector, en tot verbetering van de kwaliteit van leven voor alle inwoners 
van het stroomgebied van de Donau, mét volledige eerbiediging van het milieu.
Het proefproject zal aldus resulteren in een op de specifieke gebieden van de Donau-regio toegesneden 
bestuursmodel.
De financiering is bedoeld voor activiteiten in verband met de vaststelling van het bestuursmodel dat 
nodig is voor de ontwikkeling en toepassing van de EU-strategie voor de Donau-regio. Het bestuursmodel 
zal leiden tot verbetering van de samenwerking tussen alle landen en regio's die deelnemen aan 
zogenaamde "flagship"-projecten op de volgende gebieden:
- milieuvriendelijk gebruik van de Donau door de binnenvaart, intermodaliteit met andere vervoersmodi 
middels verbetering van alle infrastructuurvoorzieningen (met prioritaire aandacht voor een beter gebruik 
van bestaande infrastructuur) en door de ontwikkeling van een multimodaal vervoerssysteem langs de 
hele rivier, milieuvriendelijk gebruik van waterenergie langs de hele Donau, instandhouding en 
verbetering van de kwaliteit van het water in de Donau overeenkomstig de kaderrichtlijn water, strenge 
vereisten inzake scheepsveiligheid;
- duurzaam toerisme: milieutoerisme, de ontwikkeling van fietsroutes langs bijna de hele Donau, 
ontwikkeling van traditioneel massatoerisme, stads- en plattelandstoerisme, zaken- en cruisetoerisme, 
sporttoerisme;
- (bevordering en tenuitvoerlegging van) gezamenlijke projecten ter vergroting van de samenwerking op 
het gebied van energie, in het bijzonder energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, in het licht 
van de potentie van de regio als bron van bio-energie, en ter bevordering van het gebruik van biomassa, 
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zonne-, wind- en waterkrachtenergie;
- bevordering van op de specifieke behoeften van de regio's toegesneden onderzoekinfrastructuur en 
specifieke clusters van kennis voor productinnovatie en marketing;
- een gemeenschappelijk O&O-programma in/voor de Donau-regio,  gericht op steun voor 
wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie door samenwerking tussen Donaustaten op de gebieden 
milieu-onderzoek, visserij, landbouw, infrastructuur (waaronder energie), vervoer, opleiding en mobiliteit 
voor onderzoekers en sociaal-economische aspecten; 
- programma's voor uitwisselingen tussen universiteiten in de regio en universiteitsnetwerken voor het 
bevorderen van centra van excellentie die de internationale concurrentie aankunnen, en ter versterking 
van de Donau-identiteit door middel van opleiding en verbetering van bestuur, levenslang leren; 
- verbetering van de veiligheid van de regio.
De EU-strategie voor de Donau-regio - Méér dan een strategie
Er zijn concrete en zichtbare maatregelen nodig om de uitdagingen van deze regio aan te pakken. De 
Commissie moet er in haar actieplan op hameren dat de lidstaten en andere betrokken partijen een 
voortrekkersrol vervullen voor specifieke prioritaire gebieden en "flagship"-projecten, bijvoorbeeld door 
het ontwikkelen van een specifiek en geïntegreerd bestuur overeenkomstig een gemeenschappelijke en 
geïntegreerde benadering van de Donau-strategie die door de Commissie vóór eind 2010 zal worden 
vastgesteld. 
De Commissie moet voorzien in een onafhankelijk, sectoroverschrijdend orgaan/benadering dat kan 
zorgen voor de noodzakelijke coördinatie, monitoring en follow-up van het actieplan, alsook voor een 
regelmatige actualisering van het plan en de strategie, indien noodzakelijk. De Commissie stelt op dit 
moment geen aanvullende financiering of andere hulpmiddelen voor. Een aantal van de specifieke 
maatregelen en projecten behoeven evenwel wel financiële steun. Een belangrijke bron zijn de 
Structuurfondsen - de meeste programma's voorzien reeds maatregelen zoals bedoeld in de strategie. De 
programma-autoriteiten kunnen de toekenningscriteria herzien en een faciliterende rol vervullen bij de 
selectie van projecten die aansluiten bij de strategie. Daarnaast kennen de lidstaten met gebruikmaking 
van hun eigen middelen steun toe aan projecten en maatregelen die bij de strategie aansluiten. De 
Europese Investeringsbank en andere internationale en regionale financiële instellingen kunnen ook 
bijdragen.
De maatregelen in het kader van het actieplan moeten worden gecoördineerd met vergelijkbare 
ontwikkelingen (in het bijzonder nieuwe verordeningen), waaronder op EU-niveau, teneinde voor 
samenhang en doeltreffendheid te zorgen. 
De voortdurende economische crisis betekent dat het klimaat voor investeringen nu minder gunstig is, 
zowel voor de publieke, als de particuliere sector. Dit maakt het nog noodzakelijker dat de EU-strategie 
voor de Donau-regio de partners in het gebied in staat stelt een langetermijnbenadering te volgen, in de 
onderkenning dat wanneer deze crisis voorbij is de best-voorbereide regio's het best uitgerust zullen zijn 
om in te spelen en gebruik te maken van de nieuwe kansen en innovaties.
Het EP heeft het recht voorbereidende maatregelen en proefprojecten voor te stellen. Dit voorstel voor een 
proefproject heeft een looptijd van 2 jaar, van januari 2011 tot december 2012, en het bedrag is EUR 1 
500 000 per jaar. De genoemde projecten behoeven een langdurige voorbereiding met de betrokken 
lidstaten en de autoriteiten in de regio's. De eerste betalingen vinden plaats in 2011. 
5. Conclusie
Dit voorstel, dat stoelt op het bestaande wettelijk kader, sluit aan bij de doelstellingen van het 
amendement, en biedt oplossingen voor duurzame samenwerking tussen EU-lidstaten en andere 
oeverstaten. Het geeft invulling aan de EU-strategie voor de Donau-regio en de integratie daarvan in het 
beleid van de EU in het algemeen. Omdat het financieringsbesluit vooraf zal moeten worden gegaan door 
gedetailleerde onderhandelingen met derde partijen wordt de begrotingsautoriteit gevraagd de reserve vrij 
te geven zodat de overeenkomstige vastleggingskredieten tijdig op de operationele begrotingspost 
beschikbaar kunnen zijn.
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Motivering:
De Donau-regio is een belangrijk kruispunt waar meerdere beleidsmaatregelen en programma's van de EU 
samenkomen. Het bestuursmodel zal leiden tot betere samenwerking tussen alle partijen, met inbegrip van 
buurlanden, die deelnemen aan projecten op het gebied van milieuvriendelijk gebruik van de Donau, 
duurzaam toerisme, gemeenschappelijk O&O, regionale samenwerking tussen en netwerking van 
universiteiten, energieveiligheid, duurzame sociaal-economische ontwikkeling, vervoers- en energie-
infrastrucuur, en cultuur en onderwijs.


